
NJChM „Pažinimas“ 1-jų namų darbų 1 užduočių paketas 
Užduočių sprendimus reikia išsiųsti iki lapkričio 30 dienos adresu: 

Neakivaizdinė jaunųjų chemikų mokykla “PAŽINIMAS” 
LMNSC  

Žirmūnų g. 1b,  
LT-09101 Vilnius. 

 
Sveiki. 
 
Namų darbų užduotyse pastebėsite uždavinį, kuriame reiks išlyginti redokso lygtis. Neišsigąskite! Nors 
Jūs to nesimokėte per sesiją, bet galite išmokti savarankiškai.  
 
Atsisiųskite papildomos medžiagos paketą iš: 
https://dl.dropboxusercontent.com/u/40796303/Pazinimo%20I%20sesijos%20ND%201%20paketas.rar   
 
Jame rasite: 
 
1) PPT prezentaciją apie redokso lygčių lyginimą 
 
2) redokso lygčių lyginimo užduočių (jų neprivaloma atsiųsti išlygintų, tiesiog tai papildomos užduotys 
pasitreniravimui). 
 
Daugiau informacijos apie redokso lygčių lyginimą rasite 12 klasės Rimanto Raudonio vadovėlyje 
"Bendroji chemija", taip pat angliškos McMurry knygos 4.10 skyriuje (kurią galite atsisiųsti nemokamai iš 
ftp://ftp.prenhall.com/pub/esm/sample_chapters/mcmurry/pdf/ ) 
 
Sekmės sprendžiant namų darbus! 
 
"Pažinimo" organizatoriai 

 
1. Išlyginkite šias redokso lygtis elektroniniu-joniniu metodu: 

a) As2S3 + K2Cr2O7 + H2SO4  H3AsO4 + Cr2(SO4)3 + K2SO4 + SO2+ H2O 
 

b) H2O2 + CrCl3 + KOH   K2CrO4 + KCl + H2O 

c) Na2S2O3 + Br2 + NaOH  NaBr + Na2SO4 + H2O 

2. Parašykite bendrąją, joninę ir sutrumpintą joninę reakcijos lygtį: 

a) CH3NH2(aq) + HClO4(aq)   

b) KIO2(aq) + HCl(aq)  

c) CaCO3(k) + CH3COOH(aq)  

 

https://dl.dropboxusercontent.com/u/40796303/Pazinimo%20I%20sesijos%20ND%201%20paketas.rar
ftp://ftp.prenhall.com/pub/esm/sample_chapters/mcmurry/pdf/


3. Į 135g 15 % ZnCl2 tirpalo įpylė 53,868g 5 % Ca(OH)2 tirpalo. Nuosėdas nufiltravo ir į filtratą įpylė 125 

mL 0,978 M koncentracijos  NaOH. Vėl nufiltavus nuosėdas per tirpalą leido CO2 dujas. 

a) Kas susidarė po pirmosios ir antrosios reakcijos? Parašykite reakcijų lygtis. Kokia išdžiovintų nuosėdų 

masė?  

b) Kokia po trečios reakcijos susidariusių nuosėdų masė?  

c) Kokių jonų liko filtrate įvykdžius visas šias reakcijas?  

4. Penkiuose mėgintuvėliuose turite šių druskų kristalų: AgBr, BaSO4, Ag3PO4, CaCO3, KCl. Galite naudoti 

tik vandenį ir azoto rūgštį. Atpažinkite šias medžiagas, aprašydami atpažinimo eigą, požymius, pagal 

kuriuos atskirsite medžiagas. 

5. Reakcijos Br2(d) + F2(d)  2BrF(d) pusiausvyros konstanta Kc = 54,7. Kokios yra visų dujų 

pusiausvirosios koncentracijos, jeigu pradžioje ir bromo, ir fluoro koncentracija buvo po 0,125 mol/L? 

6. Natrio peroksidas Na2O2 yra naudojamas kosminiuse laivuose anglies dvideginiui iš oro šalinti ir 

gaminti deguoniui: 2Na2O2(k)+2CO2(d)→ 2Na2CO3(k)+O2(d). Laikydami, kad astronautas kvėpuoja 4,50 

litrų per minutę greičiu (25 °C 735 mmHg), o anglies dvideginio koncentracija iškvepiamame ore yra 3,4 

tūrio proc. apskaičiuokite kiek gramų CO2 yra iškvepiama per 24h. Kiek laiko (valandomis) užtektų 3,65 

kg natrio peroksido anglies dioksidui iš oro pašalinti? 

7. Suskaičiuokite kiek procentų rūgšties disocijavo šiuose tirpaluose : 

a) 0,50M etano rūgšties Ka= 1,8*10-5 

b) 0,050M etano rūgšties Ka= 1,8*10-5 

c) 0,0050M etano rūgšties Ka= 1,8*10-5 

d) Naudodamiesi La Chatelier’s principu paaiškinkite, kodėl mažinant rūgšties koncentracija skilimo 

laipsnis didėja. 

e) Nors skilimo laipsnis ir didėja nuo mišinio a iki c, bet H+ jonų koncentracija mažėja. Kodėl ? 

8. Rūgšties HCl, kurios koncentracija 1.0*10-8 M pH nėra lygus 8.00. Teisingas pH gali būti 

apskaičiuojamas atsižvelgiant į tirpale esančius H+, Cl- ir OH- jonus.  Apskaičiuokite tirpalo pH. Išspręsti 

uždavinį jums padės žemiau patiekti punktai :  

a) Tirpalas yra elektriškai neutralus. 

b) Galima laikyti, kad HCl skyla į jonus 100% 

c) Dedant rūgštį į gryną vandenį pH visados mažiau negu 7. 

d) Nepamirškite, kad pH yra logoritmuota H+ jonų koncentracija, taigi jums pirmiausiai reikia 

rasti H+ jonų koncentraciją. 

 

 


